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Over steigers en bruggen
• Brug en sluisdeuren centrum Blokzijl
De gehele brug en de sluisdeuren van
Blokzijl moeten worden vervangen. Er komt in
dat geval een tijdelijke voorziening voor fietsers en wandelaars. Geplande aanvang maart
2018, duur afhankelijk van (nader te verrichten) onderzoek.
Nu de steigers, op een klein laatste deel na, bijna
gereed zijn, ziet de haven van Blokzijl er weer
goed uit en is weer geheel bruikbaar. Er is al
met al meer gerepareerd dan oorspronkelijk de
bedoeling was. Twee grote klussen staan ons
echter nog te wachten. Omdat het nog even
duurt voordat deze klussen starten, noemen we
hier alleen de hoofdzaken. Voor beide werken
worden overigens nog enkele voorlichtingsbijeenkomsten belegd. Meer informatie hierover in
de lokale media.

• Brug bij gemaal Stroink, in de weg Blokzijl Vollenhove: deze brug is in zeer slechte staat
en wordt in z’n geheel vervangen. Maatregelen voor het omleiden van het verkeer worden getroffen. Geplande aanvang 2e kwartaal
2018. Opdrachtgever Provincie Overijssel.
Voorgaande informatie geeft de laatste stand
van zaken weer. De ervaring leert dat deze nog
niet definitief is. We adviseren hiervoor de lokale media goed in de gaten te houden.

Culinair kuieren
Op zondag 2 juli zijn liefhebbers van lekker eten weer van
harte welkom om te genieten van heerlijke gerechtjes van de restaurants van Blokzijl
en omgeving. De horeca zal zich tussen 12:00
en 18:00 uur culinair presenteren in het historische centrum. Bezoekers kuieren door
Blokzijl naar verschillende locaties om de
sfeer en (speciaal voor het evenement bereide) gerechten te proeven.
Kaarten voor het preuvenement zijn voor een
scherp tarief, namelijk € 25,- per stuk, in de
voorverkoop verkrijgbaar bij alle deelnemende
horecabedrijven en online, via preuvenement@gmail.com. Deelnemende bedrijven:
Kaatje bij de Sluis, Geertien Muggenbeet,
Sluiszicht, Auberge aan het Hof, Prins Mauritshuis, De Halte en Tapas Barça.

Opkomst en ondergang van Houtzagerij Loos
In Museum Het Gildenhuys

Blokzijl herbergde ooit één
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van de grootste hou

Blokzijl heeft in z’n ontwikkeling meerdere
hoogtepunten gekend. Er was altijd wel een
tak van handel of ambacht, waar men flink
geld mee kon verdienen. Daar was dan een
periode van bloei, maar na enige tijd ging dat
toch weer voorbij en moest men op zoek naar
iets anders. Na een aantal bloeiende bedrijfstakken in de Gouden Eeuw werd in de 18e
eeuw een houtzaagmolen gebouwd, die later
uit zou groeien tot die grote houtzagerij, die
zo belangrijk zou worden voor de werkgele-

genheid in Blokzijl. Deze houtzagerij
was eigendom van de firma Loos.
Het bedrijf breidde zich steeds verder
uit, tot in het begin van de 20e eeuw.
Het werd daarmee één van de grootste houthandels in Europa. Het hout
werd aangevoerd vanuit Zweden. Zo
rond 1900 lagen de kolk, de grachten en het Noorder- en Zuiderdiep
vol met balken en stammen, die bestemd waren voor de houtzagerij.
Omstreeks 1920 bood de Zoagemeulen werk aan wel 150 mensen.
In 1924 kwam er echter een eind
aan de werkgelegenheid bij de
houtzagerij. De arbeiders wilden zich aansluiten bij een vakbond, maar de bazen
stonden dit niet toe. Het werd een harde
strijd, waarbij veel ontslagen vielen. Pas
eind april 1927 werd besloten de staking
te beëindigen. Al deze strubbelingen leidden er wel toe dat er in het begin van de
jaren ’30 voorgoed een einde kwam aan
de eens zo bloeiende houtzagerij. Momenteel te zien in het Museum Het Gildenhuys.

Evenementenkalender
1 juli - Motorrace en zijspanrace
Scheepsdiep. Aanvang 12.00 uur.
Trainingen vanaf 10.00 uur. Toegang gratis!
2 juli - Preuvenement Culinair Kuieren
Kolk e.o. Tijdstip: 12.00 – 18.00 uur.
Kaarten 25,- p.p.
8 juli - Blokzijl Klassiek
Grote Kerk, aanvang 20.00 uur.
Toegang 10,- (kinderen 5,-)
5 augustus - Kolkloop
0.5 km - 1 km - 1.5 km - 5.4 km - 8 km
Stratenloop rond de havenkolk
Deze informatie is onder voorbehoud van het juist
aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie
over de evenementen op de website van de organisator
of op www.blokzijl.nl.

Winnaar prijsvraag

Zomerconcert met Sintiromarus
Passie en hartstocht zijn de sleutelwoorden
van het bijzondere zigeunerensemble Sintiromarus bestaande uit Blishta Hoopman (viool),
Stanislav Mitrovic (saxofoon, klarinet en zang),
Andor Horvath (Bas) en Bokkie Vink (Cimbaal).
Het ensemble is opgericht in oktober 2006 en
stond al op vele podia in het land. Ook maakte
het ensemble tournees naar Frankrijk, Italië en
Duitsland. Beleef door muziek en verhaal het
leven van de Sinti en Roma. Sintiromarus verwekt sensatie met hun muziek vol vuur, passie
en hartstocht. In hun muziek beleef je de reizen, herken je de culturen waarmee de zigeuners tijdens hun trektochten kennis maakten.

De hunkering, de
melancholie, feesten en je even vrij
als een vogel voelen, klinkt door in
hun virtuoos spel…
Toegang is € 10,kinderen € 5,-.
Kaarten bestellen
via www.blokzijlklassiek.nl.
Bij aanvang concert in de kerk kosten de
kaarten € 1,- extra. Voor Vrienden van
Blokzijl Klassiek is de toegang gratis op
vertoon van de Vriendenpas

Prijsvraag juni: wie maakt mooiste zomerfoto?
De prijsvraag voor de maanden juli en augustus is

sche straatjes, etc. En naar die mooie plaatjes
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mooiste zomerfoto naar fredpostma@
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planet.nl. Uiterste inzenddatum is zater-
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kleine expositie opgezet kan worden.

Francine Hendriks is de winnares geworden van de prijsvraag van de maand
juni. De vraag was welke beroemde film
van Bert Haanstra (voor een groot deel)
in Blokzijl is opgenomen. Het antwoord
is natuurlijk ‘Dokter Pulder zaait papavers’.
Francine krijgt de prijs, een gratis overnachting inclusief ontbijt, uit handen van Mieke van
Bed&Breakfast Mieke&Co uit de Kerkstraat.
Een leuk cadeau voor familie of vrienden. Alvast veel plezier ermee!
Nieuwe prijsvraag elders in deze nieuwsbrief.

Redactie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang
Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie &
Marketing. De redactie van Nieuwtjes onder de Toren
bestaat uit Ludwig Lassche, Karin Klomp, Fred Postma
en Bert van der Stelt. Heeft u een tip voor een onderwerp in de nieuwsbrief of een activiteit voor op de
agenda, mail die dan naar fredpostma@planet.nl
Belletje mag ook: 06-57778378
Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl
De nieuwsbrieven zijn terug te
Plaatselijk
lezen op de website www.blokzijl.nl
Belang
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